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“การวเิคราะหข์อ้มลูรายงานและสรา้งแดชบอรด์ MS-
POWER BI ดว้ย DAX”  

(Analyzing report data and creating MS-POWER BI dashboards with DAX) 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์เุทพ  โลหณุต 
ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  

ผูเ้ชีRยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีRปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธรุกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร,์งานกราฟิก 

ในสถาบนัฝึกอบรมชั XนนําทัRวประเทศ 

 
25 เมษายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
          Data Analysis Expression (DAX) เป็นสว่นหนึRงในงานของโปรแกรม MS-POWER BI DESKTOP มี
ความสามารถในงานดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูทางธรุกจิซึRงมปีรมิาณขอ้มูลจํานวนมากไดอ้ยา่งความรวดเร็ว และมคีวาม
แม่นยํา เพืRอใชป้ระกอบการตัดสนิใจไดอ้ยา่งไม่ผดิพลาด 
 หากคุณตอ้งการออกแบบรายงานอันทรงประสทิธภิาพจากการสรา้งแบบจําลองผา่น MS-POWER BI 
DESKTOP  เพืRอใชว้เิคราะหย์อดขาย, พยากรณย์อดการผลติ หรอืแมแ้ต่นําไปประยกุตง์านดา้น HR รวมถงึการสรา้ง
สตูรคํานวณทีRมคีวามซบัซอ้น  
 DAX เป็นหนึRงในตัวเลอืกทีRรวบรวมความสามารถดา้นตา่งๆ ในการใชง้านฟังกช์ัRนประเภทตา่งๆ ไวด้ว้ยกันไม่ว่า
จะเป็น Aggregate, Counting, Logical, Information, Text และ Date นอกจากนีXยังมคีวามสามารถในการบรหิาร
จัดการตารางผ่านการใชง้านตัวกรองขอ้มลู, การผสมผสานฟังกช์นัชดุคํานวณ, การปรับแตง่ Query เพืRอชว่ยใหคุ้ณ
เขา้ถงึฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถงึการสรา้ง Visualization มาใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ ถา้คุณตอ้งการดงึขมุ
พลงัของการวเิคราะห ์และออกแบบรายงานอยา่งมอือาชพีดว้ย DAX หลักสตูรมคํีาตอบใหค้ณุได ้สอนทั Xงแนวคดิและ
การประยกุตใ์ชง้าน 
 
วตัถปุระสงค ์
 
1. เพืRอใหผู้ท้ีRผา่นการอบรมสามารถเขา้ใจถงึแนวคดิการประยกุตใ์ช ้BI เพืRอใชสํ้าหรับวเิคราะหข์อ้มลูได ้
2. เพืRอใหผู้ท้ีRผา่นการอบรมสามารถใชโ้ปรแกรม MS-Power BI Desktop ในการเชืRอมต่อฐานขอ้มลู การวเิคราะห์
ขอ้มูล กาสรา้งรายงานแบบ Visual Report รวมถงึวธิกีารเผยแพร่ขอ้มูลในรูปแบบเรยีลไทมผ์่านเว็บไซตไ์ด ้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  

3. เพืRอใหผู้ท้ีRผ่านการอบรมสามารถนํา DAX ไปประยุกตใ์ชง้านดา้นการวเิคราะหแ์ละออกแบบรายงานไดจ้รงิ 
ตามประเภทของสายงานในองคก์ร 

 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. เรยีนรูแ้นวคดิการประยกุตใ์ชง้าน DAX ผา่น MS-POWER BI DESKTOP 

• รูจั้กกบัโปรแกรม MS-POWER BI DESKTOP 
• แนะนําการใชง้าน MS-POWER BI DESKTOP เบืXองตน้ 

2. การนําขอ้มลู และเชืRอมตอ่ขอ้มูลจากหลายแหลง่ขอ้มลู (Get Resource Data) 
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• การบรหิารจัดการ Data Source และการเชืRอมตอ่ฐานขอ้มลู Excel Workbook 
• การบรหิารจัดการ Data Source และการเชืRอมตอ่ฐานขอ้มลู CSV File  
• การบรหิารจัดการ Data Source และการเชืRอมตอ่ฐานขอ้มลู Facebook  

3. การสรา้งคอลัมนจ์ากการคํานวณ (Calculated Columns) 
• การจัดเตรยีมแบบจําลองขอ้มลู (Data Model) 
• การสรา้งคอลัมนจ์ากการคํานวณ 
• การสรา้งคอลัมนจ์ากการคํานวณเขตขอ้มลูวันทีR 
• การจัดรูปแบบขอ้มลูประเภทวันทีR 
• การสรา้งและใชต้ารางตน้แบบวันทีRในแบบจําลองขอ้มูล  

4. การสรา้งหน่วยวัด MS-POWER BI DESKTOP (Calculated Measures) 
• การสรา้งหน่วยวัด (Calculated Measures)  
• เรยีนรูก้ารใชส้ตูรคํานวณ และฟังกช์ัRนพืXนฐาน เชน่ SUM, SUMX, COUNT, COUNTX, DISTINCVOUNT, 
COUNTROWS 

• เรยีนรูก้ารใชง้าน Time Intelligence 
• เรยีนรูก้ารใชง้าน Calculated Tables, What IF และ Measures Section 
• เรยีนรูก้ารใชง้าน RANKX, TOPN, EARLIER, MAX, MIN 

5. การสรา้งความสมัพันธใ์น MS-POWER BI DESKTOP (Relationships) 
• แนวคดิการสรา้งความสมัพันธร์ะหวา่งตารางและฐานขอ้มูล 
• เรยีนรูก้ารใชง้าน Relationship Calculations 

6. แบบฝึกทกัษะ Workshop KPI (Performance KPIs) 
• การสรา้ง Scorecard Visualization 
• การสรา้ง Gauge Visualization 
• การสรา้ง KPI Visualization  

7. เก็บตกปัญหาการใชง้าน “การวเิคราะหข์อ้มลูรายงานและสรา้งแดชบอรด์ MS-POWER BI ดว้ย DAX” 
 
 

ใบรบัรอง: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัอบรม 25 เมษายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 11 เมษายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความรูท้ัRวไป, ทักษะเฉพาะทาง, การปรับแตง่, เครืRองมอื, การวเิคราะหข์อ้มูลรายงาน,สรา้งแดชบอรด์,MS-POWER,BI,DAX 


